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یردد بعض السیاح على سیئول بانھا بلد المطاعم والمقاھي 

حیث یمكنك في اغلب االماكن العثور على المطاعم وكذلك 
 المقاھي المتنوعة .

 
 

البد من تسلیط الضوء على بعض االطباق الكوریة ، فكوریا تشتھر بالماكوالت البحریة باالضافة للخضار  ، ویقدم 
 الطعام الكوري في طبق مقسم إلى اربعة اقسام .

 
 

وھو من االطباق الكوریة المشھورة وھو عبارة عن طبق    Kimchiیفضل اغلب السیاح تجربة طبق الكیمتشي 
 من الفجل والملفوف المملح والفلفل ویتم تحضیرة بالطریقة التالیة .

 

 Kimchi -الكیمتشي 

 

مخلل الكیمتشي ھو طبق كوري 
مخمر فرید من نوعھ ال یغیب أبدا 

عن مائدة الكوریین. أما طریقة 
صناعتھ فھي وضع الفجل أو 

الكرنب لساعات بعد رش الملح 
علیھ ، ثم خلطھ مع التوابل( فلفل 

احمر، ثوم، جنزبیر، بصل اخضر، 
فجل والخ) وتركھ تحت درجات 

حرارة منخفضة حتى یتخمر بعد 
 مرور فترة زمنیة معینة. 

 
 
 
 
 

 من أجل الحفاظ على مذاق الكیمتشي ، یجب المحافظة علیھ تحت درجة حرارة مناسبة لیتم تخمیره بصورة جیدة، 
ویعتبر االرز في مقدمة االطباق الكوریة ،  كما تتنوع االطباق الكوریة وذلك حسب الفصول ویعتبر الكیمتشي 

 مرافق لجمیع الوجبات الكوریة . 
 

  
 Foodالطعام والمطاعم            

 Kimchi 
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 ومن االطباق المشھورة كذلك 

 
  Samgyetang -سامكیتانغ 

 
  

ھي وجبة شعبیة مفضلة في الصیف، حیث 
یتم حشو الدجاج بأرز لزج، جینسینغ ، ثوم، 

بلح كوري ثم یصب علیھ ماء في قدر ثم 
یغلي ، ویتم تناولھ بعد ان یستوي اللحم 

 بصورة جیدة .
 
 
 
 
 Bulgogi -بولكوكي  

 
 

التي یتم إعدادھا من لحم البقر فھي وجبة 
شھیة تحتوي  على بھارات حارة مثل الفلفل 
األحمر توضع شرائح لحم البقر مع صلصة 
الفول و شرائح من الفلفل االخضر، الثوم، 

السمسم، الفلفل األسود وزیت السمسم وتترك 
 دقیقة.  30على النار لمدة 
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ان اكثر مراكز التسوق 

والمتاجر المتنوعة تحتوي 
 على

 Food Court  
 مختلف ومتنوع .  

 
 
 
 
 

وبعض المتاجر المتنوعة 
تحتوي على مخابز جیدة جدا 

وفي الغالب تكون ھذه المخابز 
 في الطابق تحت االرض .
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وتوجد في سیئول العدید من 
المطاعم التي تحتوي على الطعام 

الحالل من عدة دول مثل 
 -ایران   -الھند  -اوزباكستان 

تركیا وبعض المطاعم  -نیبال 
العربیة الواقعة في  اطراف مسجد 

سیئول المعروف ویمكنك العثور 
على العدید من ھذه المطاعم 
 بالقرب من المسجد المذكور .

 
 

وتقدم بعض ھذه المطاعم 
 المشروبات الروحیة .

 
 

اما اذا كنت من عشاق الكباب 
وترید الذھاب إلى مكان یمكنك من االستمتاع بتناولة فان منطقة 

Itaewon   (اتیاوان )ھي مطلبك وھي نفس المنطقة التي یقع
بھا مسجد سیئول المعروف ویمكنك الذھاب إلى ھناك عن 

 طریق المترو 
 

 

 

  Itaewon    -محطة     
6 -خط   

3 -خروج   

 

 عند السیر في مناطق التسوق دائما شوف تشاھد محالت صغیرة للكباب الحالل 
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من المطاعم التي نسلط علیھا 
الضوء وھي تقدم الطعام 

 -الحالل : 
 

 من المطاعم التركیة 
1– Salam  
2– Sultan Kebab 
 

 من المطاعم الھندیة 
1– Wazwan  
2– Taj Palace 
 

 من المطاعم العربیة 
1– Dubai 

Petra –2 
كما یمكنك العثور على الطعام 

 الحالل في المناطق السیاحیة االخرى .
 

 في وقت الغداء تضع اغلب المطاعم قائمة طعام خاصة بالغداء بسعر منخفض واطباق اكثر تنوع . 
 
 

 اذا كنت من عشاق االطباق النباتیة وتود تناول وجبتك النباتیة في سیئول فان ھذا المكان ھو االفضل لك .
 

Sanchon 
 

 اسعار الوجبات 
 ₩22000الغداء : 
 ₩39000عشاء : 

-Insaواقع في منطقة 
dong 

 
الرائع في ھذا المطعم انھ ال 
یقدم اي صنف من اصناف 

اللحوم حتى اللحوم البیضاء 
ھو فقط خاص لعشاق 

االطباق النباتیة ویتمیز 
 بالجودة العالیة .

 
www.sanchon.com 

 
 للذھاب الیھ عن طریق المترو 

 

 

 Angukمحطة : 
 3خط : 

 6خروج : 

 


